รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส
อาจารย์ณัฐวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
อาจารย์ ดร.หรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
อาจารย์ ดร.พิบูลย์
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
นางศรีสุดา
นางฐิติรัตน์
นางภัทรานิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
อาจารย์ธีรศักดิ์
เริ่มประชุม

แสงทองพินิจ
ธาดาตันติโชค
นิยมทรัพย์
สถิราวิวัฒน์
อินทรสมบัติ
คล้ายจันทร์พงษ์
จันทนะโสตถิ์
มังกร
พุ่มดียิ่ง
ศรีราจันทร์
มีอยู่เต็ม
ฟูาเฟื่องวิทยากุล
บุญรักษาศิริพงษ์

ลีละพัฒนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

ไปราชการ

เวลา ๑๒.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปสาระสาคัญไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
“กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ มีผู้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน”
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศหรือ
คาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
๓. รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ องค์ประกอบ จานวน และคุณสมบัติ
ข้อ ๖ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ซึ่งมาจากกรรมการตาม (๒) และ (๓) โดยการคัดเลือกกันเอง
(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจา จานวน ๑๒ คน โดยให้เป็นตัวแทนคณาจารย์
จากคณะต่าง ๆ คณะละไม่เกิน ๑ คน และตัวแทนคณาจารย์ที่เหลือให้ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไปจาก
คณาจารย์ประจา
(๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปจากข้าราชการจานวน ๓ คน
ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) รวมกันมีจานวนน้อย
กว่าหรือเท่ากับจานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ให้กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ประกอบด้วยกรรมการ
เท่ากับจานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ผู้ดารงตาแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคณาจารย์ประจา หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
(๒) ได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(๔) ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
(๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
ข้อ ๘ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคณาจารย์ประจา หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
(๒) ได้ทาการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม้น้อยกว่าสามปี
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

๒

(๔) ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
(๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
๔. รับทราบการเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทาคาของบประมาณของคณะ โดยต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วย
และรับทราบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
๕. รับทราบการก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในช่วง
ต้นปี ๒๕๖๓
๖. รับทราบโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครปฐม กับ การไฟฟูาส่ว นภูมิภ าค ทั้งนี้ สามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูล ได้ที่อาจารย์วิโ รจน์ บัว งาม
ที่ปรึกษาอธิการบดี
๗. รั บ ทราบขออนุ ญ าตใช้ ส ถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมจั ด งานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง เนื่องด้วยคณะกรรมการดาเนินงานในงานพิธี
พระราชทานปริ ญญาบั ตรมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มีความประสงค์ขอใช้ส ถานที่ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครปฐมจัดงานพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยขอใช้ห้องประชุมสิริวรปัญญาเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๘. รับทราบรายงานสรุปจานวนผู้สมัคร และการรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษามารายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจานวน ๓,๒๓๖ คน ซึ่งยังน้อยกว่า
แผนการรับที่ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยอยู่อีก ๗๕๕ คน (แผนการรับ ๓,๙๙๐ คน) ในการนี้ มหาวิทยาลัย
จะรับสมัครนักศึกษาจนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจาก ทปอ. ขอให้มหาวิทยาลัยยืนยันจานวน
นักศึกษาภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ส่วนหลักสูตรที่มีนักศึกษามาสมัครไม่ถึง ๒๐ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ไว้ว่า
หากนักศึกษาไม่ถึง ๒๐ คน จะไม่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น แต่ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีแผนพัฒนานักศึกษา
หรือสามารถปรับแผนการรับนักศึกษาได้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปิดสอนเป็นกรณี
พิเศษเป็นรายหลักสูตร
ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑) ในกรณีสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสาขาขาดแคลน เช่น เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาต่ากว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด มหาวิทยาลัยควรจะต้องพิจารณาให้ เปิดสอนได้เป็นกรณีพิเศษ และหา
แนวทางบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
๒) พิจารณาควบรวมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกัน
๓) มหาวิทยาลั ยควรปรับกระบวนการและบูรณาการเรียนการสอนในแต่ล ะ
สาขาวิชาโดยเน้นคุณภาพการสอนเชิงประจักษ์ และเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น
๓

๔) ทบทวนกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถไปประกอบอาชีพ และดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพได้หรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาภาษาและการสื่อสาร
๕) การจัดทาหลักสูตรใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาจัดทาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ควรเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย
เข้า ถึง กลุ่ มเปู า หมายเป็ น หลั กสู ตรสหวิทยาการ หรือ หลั กสู ตรบู รณาการระหว่ างศาสตร์ และการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ควบคู่กับการสอนในห้องเรียน เป็นต้น
๙. รับทราบการจัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เพื่อเปิดบรรยายขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา ส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เผยแพร่
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุ กพระองค์ ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีแก่
คนในชาติ
๑๐. รั บทราบการตอบรับเป็นสนามสอบในการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุ คคลเป็ น ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมั ติเห็ น ชอบให้ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม เป็นศูนย์สอบภาค/เขต ประจาภาคกลางเขต ๓/๒ โดยทาหน้าที่ตามที่กาหนดใน TOR และ
เงื่อนไขการดาเนินงานเป็นศูนย์สอบภาค/เขต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
โครงการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
จั ดสรรงบประมาณดาเนิ น งานให้ กั บ ทางศู นย์ ส อบประจาภาคกลาง เขต ๓/๒ (มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม) เป็นจานวนเงิน ๑๓๒ บาท/รายผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นไปบ้างแล้ว และในวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น มหาวิทยาลัยของดการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.พป. และขอความร่วมมือ
อาจารย์ ทุกท่ านเป็ น หั ว หน้าคุมสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยมหาวิทยาลั ยจะเชิญประชุมเพื่อชี้แจง
ขั้นตอนการจัดสอบ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้
ส่วนเรื่องการขายอาหารสาหรับผู้เข้าสอบ ให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา สามารถนาอาหาร
มาขายได้ โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สินเพื่อเก็บค่าเช่าที่ แต่ให้ยกเว้นนักศึกษา
๑๑. ประธานขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร นาเสนอเรื่องที่มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรสวัสดิการให้บุคลากร ดังนี้
๑) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ของเงินเดือน (ฐานเงินเดือนสูงสุด
๑๕,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๗๕๐ บาท)
๔

๒) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๐.๒% ของเงินเดือน (ฐานเงินเดือนสูงสุด
๒๐,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๔๐ บาท)
๓) เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
๔) เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (เพิ่มอีก ร้อยละ ๒) ของเงินเดือน (เฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุราชการ ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น)
๕) ค่าตรวจสุขภาพประจาปี (อายุต่ากว่า ๓๕ ปี เท่ากับ ๕๘๐ บาท, อายุตั้งแต่
๓๕ ปีขึ้นไป เท่ากับ ๑,๐๕๐ บาท)
๖) ค่าประกันกลุ่ม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/คน)
๗) เงินบาเหน็จดารงชีพ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณที่มีอายุราชการ
๑๐ ปีขึ้นไปหรือลาออกที่อายุราชการตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
๗.๑ เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินที่ได้รับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือน เดือนสุดท้าย
๗.๒ อายุราชการนับตั้งแต่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๗.๓ เงิน เดือ นเดื อนสุ ดท้ า ยของการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น และให้ ห มายความ
รวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น
๗.๔ อายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว เป็ น อั น พ้ น จากราชการเมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
๘) ค่าเล่าเรียนบุตร วงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/บุตร ๓ คน
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จานวน ๒๓ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ประธานรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๕

เรื่องที่
มติที่ประชุม
๑ รั บ ทราบรายงานความก้ าวหน้ าการจั ด ตั้ ง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม
มติ ที่ ป ระชุ ม ๑) มอบอาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์ สรุปขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Flow
Chart) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
๒) มอบผู้ ช่ วยเลขานุ การประสานขอรถยนต์
มหาวิทยาลัยและจัดทาคาสั่งไปราชการให้คณะ
ผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

๒

ให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์
และวิ ธี การค านวณชั่ ว โมงปฏิ บั ติ งานของผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้ งนี้ มอบอาจารย์ ธี ร ศั กดิ์ ลี ล ะพั ฒ นา
สรุ ป ข้ อ มู ล เสนอคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๓

ให้ความเห็นชอบรอผลการพิจารณาทบทวน
หลั กเกณฑ์การปฏิบัติการนิ เทศนั กศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ ากคณบดี ค ณะ
ครุศาสตร์
ให้ ค วามเห็ น ชอบก าหนดการจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใน

๔

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อยู่ระหว่างดาเนินการสรุปขั้นตอนการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (Flow Chart) เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ
- จัดทาคาสั่งไปราชการให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พร้อมประสานขอรถยนต์เพื่อ
รับฟังคาแนะนาในการจัดตั้งสหกรณ์
จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
แล้ ว เมื่ อวั นที่ ๔ มิ ถุ นายน ๒๕๖๒
เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ ม
ส านั กงานสหกรณ์ จั งหวั ดนครปฐม
เรียบร้อยแล้ว
-ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๒ ในหลักการการแก้ไข
การประเมินภาระงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อทบทวนภาระงาน
ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจนและเหมาะสมกับการทางานใน
ปัจจุบัน
รอผลการพิจารณาทบทวนหลั กเกณฑ์
การปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู จากคณบดี
คณะครุศาสตร์
ประธานนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ในระเบียบวาระที่ ๔.๔

-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
-อาจารย์ ดร.หรรษา คล้าย
จันทร์พงษ์

๖

คณะอนุกรรมการทบทวน
หลักเกณฑ์การประเมินภาระ
งานให้สอดคล้องกับบัณฑิต
นักปฏิบัติ

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

เรื่องที่

มติที่ประชุม

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

วันพุธช่วงบ่าย และมอบประธานทาหนังสือขอ
ความอนุ เคราะห์ ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนไม่จัดตารางการสอน
ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตรงกับวันพุธช่วงบ่าย
หมายเหตุ

มติที่ประชุม

* ยังไม่ได้ดาเนินการ
** กาลังดาเนินการ
*** กาลังจะแล้วเสร็จ

รับทราบ

๓.๒ การติ ดตามความก้ าวหน้ าตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๓/๒๕๖๒
ประธานรายงานการติ ดตามความก้ าวหน้ าตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ – ๓/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลีล ะพัฒนา สอบถามฝุ ายนิ ติกรเกี่ยวกับการ อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
นาระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนเข้าที่ ร่างระเบียบจรรยาบรรณอาจารย์
ประชุมด้วย
ผู้ ส อนแล้ ว ได้ ความว่ ายั งไม่ มี
การเสนอร่ างแก้ ไขเพิ่ มเติ มเข้ า
คณะกรรมการร่างกฎหมาย จึงยัง
ไม่ ได้ มี การน าเสนอในที่ ประชุ ม
คณะอนุ กรรมการด้ านกฏหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

มติที่ประชุม

* ยังไม่ได้ดาเนินการ
** กาลังดาเนินการ
*** กาลังจะแล้วเสร็จ

รับทราบ

๗

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ ขออนุญาตที่ประชุมรายงานความก้าวหน้า
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
๒) อยู่ระหว่างการทาโลโก้ ตราสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓) ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมประชุม เพื่อรับทราบคาแนะนาในการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครปฐม และเชิญ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยต้องมีผู้ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างน้อย ๒๕๐ คน ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา อาคารสิริวรปัญญา
ในการนี้ หากมี ผู้ ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ครบตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรั พย์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐมจะไปทาการจดทะเบียนขึ้นเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหลังจากนี้จะเรียกสมาชิกประชุมอีกครั้งเป็นเลือก
คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
๔) มอบกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชาสั มพันธ์ เข้าร่ว มเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม และนาข้อมูล ประชาสั มพันธ์ล งเว็บไซต์ส ภา
คณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงการประเมินภาระงานสายวิชาการ
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงการประเมิน
ภาระงานสายวิชาการ ตามที่ได้นาเรื่องหารืออธิการบดีโดยได้ข้อสรุปว่าในเรื่องการปรับปรุงภาระงานสาย
วิช าการให้ พิ จ ารณาด้ ว ยว่ า เรื่ อ งดั ง กล่ าวนั้ น เป็ น ปัญ หาของอาจารย์ ส่ ว นใหญ่ เ ลยหรื อ ไม่ และเรื่ อ งที่
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณชั่วโมง
ปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กาหนดการประชุม ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้า ราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ประธานขอแจ้งเลื่อนการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ออกไปอย่างไม่มีกาหนด ทั้งนี้ หากทราบกาหนดการแล้วจะแจ้งให้
กรรมการทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑) รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
๒) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
๓) รับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) นายชนภัทร
วินยวัฒน์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
๒) นายนาเคนทร์
ทองไพรวัลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
๓) นายอกนิษฐ์
จิตตางกูร
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานอาคาร
สถานที่และพัสดุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔) รั บ ทราบรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้ น
ไตรมาส ๒ (เดื อ นตุ ล าคมถึ ง เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๒) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕) อนุมัติ ให้ ป ริ ญ ญาบัต รแก่ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี ประจ าเดือ น
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จานวน ๙๐ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
๔๐
๔๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๕
๒
๗
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๒
๑๒
๙

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รวม

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
กศ.พป.
๘
๒
๑
๙
๒
๒
๑
๖
๘๓
๗

รวม
๑๐
๑
๑๑
๒
๑
๖
๙๐

๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน ๘ คน ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ คน
๓) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน ๓ คน
๔) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ จานวน ๓ คน
๗. อนุ มัติป รั บ ปรุ งแก้ไขอาจารย์ประจาหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
**คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
มาตรฐานของหลักสูตร**
ที่กาหนดตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ
สานัก และสถาบัน ดังนี้
๑) นายโอภาส
เขียววิชัย
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา
สังข์สุวรรณ
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์สุวิทย์
เฑียรทอง
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
กรรมการ
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ
กรรมการ
๗) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐

๙. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ดังนี้
๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.พิศาล
สร้อยธุหร่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์
ศุภโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์
ฝักเจริญผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) นายหมวดโท เอกพันธุ์
คุปตวัช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) นายแพทย์พินิจ
หิรัญโชติ
กรรมการ
๘) อาจารย์ชัยยุธ
มณีรัตน์
กรรมการ
๙) คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑๐) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๑๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๑๒) ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ให้ ความเห็ นชอบข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐมว่ าด้ วยสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. ให้ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒) อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓) อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิลิกส์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี้

๑๑

๑) รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ – ๕/๒๕๖๒
๓) รับทราบการเข้าพบของสันติบาลจังหวัดนครปฐมเพื่อกากับ ติดตามความ
เคลื่อนไหวการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหาร
ช่วยกากับดูแลความเรียบร้อยของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัดด้วย
๔) รับทราบการเข้าพบของคณะกรรมการวัดใหม่ปิ่นเกลียวเพื่อหารือเรื่องการ
จัดสร้างซุ้มประตูวัด ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ประสานคณะกรรมการวัดฯจัดทอดผ้าปุาสามัคคี เพื่อหาเงินสมทบในการก่อสร้างซุ้มประตูวัด และมอบ
อาจารย์วิโรจน์ บั วงาม ตรวจสอบฐานรากซุ้มประตูวัดเดิม และประเมินราคาการก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อไป
๕) รับทราบกาหนดการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพื่ อการพัฒ นาท้องถิ่นของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุ ว รรณ องคมนตรี ในวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๒
ทั้ ง นี้ มอบผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี จั ด ท าค าสั่ ง ให้ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน
และอาจารย์ โ รงเรี ย นสาธิ ต ฯ เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป ในช่ ว งเช้ า พร้ อ มทั้ ง ประสานผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา จัดเตรียมรถสาหรับลงพื้นที่
๖) รับทราบกาหนดการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริห ลั กสู ตรจิ ตอาสา ๙๐๔ “หลั กสู ตรเร่งรัด ” รุ่นที่ ๑/๖๒ ของอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
จิตอาสา พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐาน
ในพระองค์ “วิภาวดี”
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีในระหว่างวัน
ดังกล่าว ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย วันที่ ๒๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗) รับทราบรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้นไตร
มาสที่ ๒ (เดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๒) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๒

๘) รับทราบกาหนดเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่ องในโอกาสวัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี ในวั น ที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
๙) รับทราบกาหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวรปัญญา
ทั้งนี้ ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม และอาจารย์ญาณ
ภัทร ยอดแก้ว ประสานงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ประดับผ้าและจัดเตรียมสถานที่สาหรับกิจกรรม
ในวันดังกล่าวประสานโรงเรี ยนสาธิตฯ จัดนักเรียนเข้าร่ว มกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นาสิ่ งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย และเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
๑๐) ให้ความเห็นชอบการลงนามสัญญาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ Nanning Normal University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๑) ให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม งานกฎหมายและนิติการ
ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับ และนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๒) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ระเบียบ
วินัยนักศึกษาหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. ...... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและนาเสนออธิการบดีลงนาม
๑๓) ให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓
๑๔) ให้ ใ ช้ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เรื่ อ ง ขั้ น ตอนการประเมิ น
คุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) สาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จนกว่าจะเห็นสมควรให้มีการปรับแก้
ทั้งนี้ มอบรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล ประสานนิติกรเพื่อปรับแก้
ระเบียบให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในการประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการโดยให้กาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนในการประเมินแต่ละระดับเพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยสามารถจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ให้กับอาจารย์ได้หรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑๓

๔.๔ การทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนงดจัดตารางสอนในวันพุธช่วงบ่ายของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานสืบเนื่องจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ
วัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีม ติเห็ นชอบกาหนดการจั ด ประชุม คณะกรรมการสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการในวันพุธช่วงบ่าย และมอบประธานทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไม่จัดตารางสอนของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ตรงกับวันพุธ
ช่วงบ่าย นั้น
ในการนี้ ได้ทาหนังสือแจ้งไปแล้วนั้น พบว่าสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้อนุเคราะห์งดจัดตารางสอนให้กรรมการแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ประธานเสนอให้ที่ประชุมเรื่องการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม
รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และนาเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเพื่อดาเนินการต่อไป
๕.๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการสร้างนวัตกรรมองค์กรและความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน โดยให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นผู้ประสานแจ้งงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทา
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ อาจารย์ทุกท่าน เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการการส่งเกรด การลา
และลาเดินทางไปต่างประเทศ การมีสิทธิและหน้าที่ของอาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์ กฎหมายที่ควรรู้
เบื้องต้น และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ในหน่วยงานของอาจารย์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ในหน่วยงาน

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๕๕ น.
นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

๑๕

